การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของท่าทางการทางานในประกอบอาชีพเกษตร
ผู้เลี้ยงโคนม หมูบ่ ้านหนองไข่น้า ตาบลจันทึก อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) เพื่อประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของ
ท่าทางการทางานในประกอบอาชีพเกษตรโคนม หมู่บ้านหนองไข่น้า ตาบลจันทึก อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ตัวแปรต้น คือ ท่าทางการทางานของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรโคนม ตัวแปรตาม คือความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของผู้
ประกอบอาชีพเกษตรกรโคนม กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จานวน 43 คน ได้มา
โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม
และแบบประเมินความเสี่ยง RULA และ REBA การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการศึกษา พบว่า การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์โดยแบบประเมิน RULA ของท่าทางการทางาน
ในประกอบอาชีพเกษตรผู้เลี้ยงโคนม หมู่บ้านหนองไข่น้า ตาบลจันทึก อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พบว่าความ
เสี่ยงเฉลี่ยเท่ากับ 6.95 แสดงว่า ท่าทางการทางานมีความเสี่ยงเป็นปัญหาทางการยศาสตร์ และควรรีบหาแนวทาง
ปรับปรุง และการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์โดยแบบประเมิน REBA ของท่าทางการทางานในประกอบอาชีพ
เกษตรผู้เลี้ยงโคนม หมู่บ้านหนองไข่น้า ตาบลจันทึก อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พบว่าความเสี่ยงเฉลี่ยเท่ากับ
10.04 แสดงว่า ความเสี่ยงสูงควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรรีบปรับปรุง
คาสาคัญ: การประเมินความเสีย่ งทางการยศาสตร์, แบบประเมิน RULA, แบบประเมิน REBA

Abstract
This study is a survey research was to ergonomics risk assessment of postures dairy farmers
in Nongkhainam village, Chanthuek sub-district, Pakchong district, NakhonRatchasimaprovince.The
independent variable is posture dairy farmersand dependent variableisergonomics risk of dairy
farmers.The study subjects was62 farmerswere purposively selected.The instrument used included
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a personal characteristic questionnaire, the Rapid Upper Limb Assessment (RULA) checklist and the
Rapid Entire Body Assessment (REBA).Data were analyzed using descriptive statistics included
percentage, frequency, mean, and standard deviation.
The results showed that: The ergonomics risk assessment by RULA instrument of postures
dairy farmers in Nongkhainam village, Chanthuek sub-district, Pakchong district, NakhonRatchasima
province. Showed thataverage risks equal to 6.95.The posture is risk as an ergonomic problem and
should find ways to improvement. And the ergonomics risk assessment by REBA instrument of
postures dairy farmers in Nongkhainam village, Chanthuek sub-district, Pakchong district,
NakhonRatchasima province. Showed that average risks equal to10.04.Thehigh risk, investigate and
implement change.
Keywords: The ergonomics risk assessment, The ergonomics risk assessment by RULA,
The ergonomics risk assessment by REBA
ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
การเลี้ ยงโคนม เพื่อ นาน้ านมมาบริโภคในประเทศไทย เริ่ม มานานแล้ ว แต่เพิ่ งมาเลี้ ยงอย่างจริงจัง เมื่ อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงสถาปนาศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์กขึ้น ที่อาเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ต่อมาได้พัฒนากลายเป็นองค์กรส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปั จจุบันมีแหล่งเลี้ยงโคนมที่สาคัญ อยู่ ๔ แห่ ง คือ 1)บริเวณจังหวัดสระบุรี นครราชสีมา- ลพบุรี 2) บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ -เพชรบุรี3) บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ และ 4) บริเวณจังหวัด
ราชบุรี-นครปฐม (ทิม พรรณศิริ, 2553)
จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีผู้ประกอบอาชีพผู้เลี้ยงโคนมเป็นจานวนมาก ผู้ประกอบอาชีพผู้เลี้ยง
โคนมในจังหวัดนครราชสีมาอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 15-59 ปี โดยผู้ประกอบอาชีพผู้เลี้ยงโคนมใน บ้านหนองไข่น้า
อาเภอปากช่อง ตาบลจันทึ ก จังหวัดนครราชสีมา ประชาชนได้มีการเจ็บป่วยจากท่าทางการทางานของผู้ประกอบ
อาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เช่น อาการปวดหลัง ปวดมือ และข้อมือ จานวนร้อยละ58.6% (โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลจันทึก,2560)
จากสถิตการเจ็บป่วยทางกล้ามเนื้อจากการประกอบอาชีพของเกษตรกรผู้เลี้ ยงโคนมของหมู่บ้านหนองไข่น้า
ตาบลจันทึก อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาพบว่าการเจ็บป่วยทางกล้ามเนื้อ การปวดหลัง กล้ามเนื้ออ่อนแรง
และการปวดแขน ขา มือ จากการทางานมีจานวนมาก (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพหนองไข่น้า , 2559) และจาก
งานวิ จั ย ของ จารุ พ ร ดวงศรี (2559) ประเมิ น ความเสี่ ย งของท่ า ทางการท างานด้ ว ยเครื่ อ งมื อ RULA
(RapidUpperLimpAssessment) ของคนงานหัตถกรรมไม้ พบว่าลักษณะท่าทางการทางานก้มตัวและเคลื่อนไหวซ้าๆ
เป็นเวลานาน มีความเสี่ยงทางการยศาสตร์ ซึ่งลักษณะท่าทางการทางานดังกล่าวพบในเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม หมู่บ้าน
หนองไข่น้า ตาบลจันทึก อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
จากสภาพปัญหาและการทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยดังกล่าวคณะวิจัยจึงสนใจศึกษาการประเมิน
ความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของท่าทางการทางานในผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม หมู่บ้านหนองไข่น้า ตาบล
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จันทึก อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทราบความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของท่าทางการทางานในเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคนมหนองไข่น้า ตาบลจันทึก อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาเป็นข้อมูลพื้นฐานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ทราบระดับความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของท่าทางการทางานในผู้ประกอบอาชีพเกษตรผู้เลี้ยงโคนม หมู่บ้าน
หนองไข่น้า ตาบลจันทึก อาเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือผู้ป ระกอบอาชีพ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมหมู่ บ้านหนองไข่น้า ตาบลจันทึ ก
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาจานวน 202 คน
กลุ่มตัวตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมหมู่บ้านหนองไข่น้าตาบลจันทึก
อ าเภอปากช่ อ ง จั ง หวั ด นครราชสี ม า ใช้ ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง(Purposive Sampling) จ านวน 43 คน
(Cohen,1969 อ้างถึงระพินทร์ โพธิ์ศรี, 2549)
ดังนั้ น จากการค านวณกลุ่ม ตั วอย่ างที่ ต้อ งการใช้ ในการวิจัย จะได้เท่ ากั บ 43คนโดยการคั ด เลือ กกลุ่ ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง(Purposivesampling)ที่ยินยอมด้วยความสมัครใจและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคั ดเข้า
และเกณฑ์การคัดออก ดังนี้
เกณฑ์การคัดเข้า
1. ประกอบอาชีพโคนมไม่ต่ากว่า 1 ปี
2.ทางานในลักษณะการประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมเพียงลักษณะงานเดียวในหมู่บ้านหนองไข่น้า ตาบลจัน
ทึก อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เกณฑ์การคัดออก
1.กลุ่มตัวอย่างสามารถถอดตัวออกจากการวิจัยได้ตลอดเวลาหากรู้สึกไม่สบายด้วยเหตุผลอื่นๆ
2.กลุ่มตัวอย่างย้ายถิ่นฐานไปอาศัยที่อื่น
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการทาวิจัยในครั้งนี้มี 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปประกอบด้วยเพศอายุสถานภาพ โรคประจาตัว และการตรวจสุขภาพ
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นการตรวจสอบรายการ (Check list) และเติมข้อความ
ส่ ว นที่ 2. การประเมิ น ความเสี่ ย งทางการยศาสตร์ ป ระกอบด้ ว ยเครื่ อ งมื่ อ RULA และ REBA มี
รายละเอียดดั้งต่อไปนี้
การประเมิ น ด้ ว ยวิ ธี RULA (RapidUpperLimpAssessment) เป็ น วิ ธี ก ารที่ พั ฒ นาขึ้ น โดย Lynn
McAtamney และ NigelCorlett ใน ปี ค.ศ. 1993 โดยใช้ประเมินท่าทางการทางานในท่านั่งหรือมุ่งเน้นการประเมิน
ท่าทางการเคลื่อนไหวของร่างกายส่วนบนตัวอย่างเช่น แขนคอข้อมือแขนช่วงบน ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
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ตารางที่ 1. การแปลผลคะแนนความเสีย่ งรวมในวิธี RULA
คะแนน
1-2
3-4
5-6
7

การแปลผล
ยอมรับ ได้ แต่อ าจจะมีปั ญ หาทางการยศาสตร์ได้ ถ้ามีการท างานดั งกล่าวซ้าๆต่ อเนื่อ งเป็ นเวลานาน
กว่าเดิม
ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมและติดตามวัดผลอย่างต่อเนื่องอาจจะจาเป็นที่จะต้องมีการออกแบบงานใหม่
งานนั้นเริ่มเป็นปัญหา ควรทาการศึกษาเพิ่มเติม และควรรีบปรับปรุง
งานนั้นมีปัญหาทางการยศาสตร์ และต้องมีการปรับปรุงทันที

การประเมินทั่วทั้งร่างกาย (Rapid Entire Body Assessment, REBA) เป็นการประเมินท่าทางการทางานที่
เป็นการประเมินตั้งแต่ส่วนของคอลาตัวขาแขนและมือเป็นเทคนิคที่คิดค้นโดยซูฮิกเน็ท (Sue Hignett) ซึ่งเป็นนักการย
ศาสตร์ของโรงพยาบาลแห่งเมืองNottinghamประเทศสหราชอาณาจักรและ LynMcAtamney ผู้อานวยการของ
บริษัทที่ให้บริการทางด้านการยศาสตร์และอาชีวอนามัย (Occupationalhealthand ergonomic services Ltd.) ใน
ประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ตารางที่ 2. การแปลผลคะแนนความเสีย่ งรวมในวิธี REBA
คะแนน
การแปลผล
1
ความเสี่ยงน้อยมาก
2-3
ความเสี่ยงน้อย ยังต้องมีการปรับปรุง
4-7
ความเสี่ยงปานกลาง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรได้รับการปรับปรุง
8-10
ความเสี่ยงสูง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรรีบปรับปรุง
≥11
ความเสี่ยงสูงมาก ควรปรับปรุงทันที
การหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)
1.1แบบสอบถามเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมดาเนิน การวิจัยเพื่อขอคาแนะนาและแก้ไขหลั ง
จากนั้นนาแบบทดสอบและแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชียวชาญจานวน 3 ท่านพิจารณาความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหาความเหมาะสมของภาษาเป็นรายข้อว่าแต่ละข้อมีความสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของเนื้อหาโดยใช้เกณฑ์
ดังนี้(เยาวดี วิบลู ย์ศรี, 2551)
1 สาหรับข้อคาถามที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
0 สาหรับข้อคาถามที่ไม่แน่ใจ ว่ามีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
-1 สาหรับข้อคาถามที่ไม่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
1.2 บันทึกผลการพิจารณาความคิดของผู้เชียวชาญแต่ละข้อและนาไปหาดัชนีความเที่ ยงตรง
เชิงเนื้อหาโดยคณะผู้วิจัยเลือกข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.5 หรือมากกว่าขึ้นไปถือว่ามีความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหาและสามารถนาไปใช้ได้
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1.3 คณะผู้วิจัยทาการปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบและแบบสอบถามตามคาแนะนาของผู้เชียว
ชาญแล้ ว น าเสนอต่ อ คณะกรรมการการด าเนิ น การวิจั ย เพื่ อ พิ จ ารณาอี ก ครั้ งแล้ วน าไปทดลองใช้ (Try out) กั บ
ประชากรที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คนที่หมู่บ้านหนองไข่น้าตาบลจันทึกอาเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. คณะกรรมการวิ จั ย ติ ด ต่ อ ของหนั งสื อ จากคณะสาธารสุ ข ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สุ ข ภาพวิ ท ยาลั ย
นครราชสีมาถึงผู้ใหญ่บ้านหนองไข่น้า ตาบลจันทึก อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาเพื่อขออนุมัติดาเนินการวิจัย
2. คณะผู้วิจัยประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านหนองไข่น้า ตาบลจันทึก อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาและ
ผู้เกี่ยวข้องในการศึกษาวิจัยเพื่อขอความร่วมมือและอานวยความสะดวกในงานวิจัย
3. เก็บรวบร่วมข้อมูลทั่วไปโดยมี เพศ อายุ สถานภาพ โรคประจาตัว การตรวจสุภาพ และชั่วโมงการทางาน
4. ประเมินความเสี่ยงท่าทางการทางานของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรโคนมโดยใช้เครื่องมือ RULA และ
REBA
4. นาแบบสอบถามและประเมินความเสี่ยงมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบรูณ์ของข้อมูลและบันทึก
ข้อมูลลงในโปรแกรมสาเร็จรูปคอมพิวเตอร์
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบทดสอบและแบบสอบถามแต่ละฉบับและคัดเลือกเฉพาะแบบทดสอบ
และแบบสอบถามที่มีความสมบรูณ์ตรวจสอบให้คะแนนข้อคาถามแต่ละข้อตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
2. นาแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์แจกแจกความถี่ค่าร้อยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน นาเสนอในรูปแบบตารางและรูปแบบความเรียง
3. นาแบบการประเมินความความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของท่าทางการทางานในผู้ประกอบอาชีพโคนมมา
วิเคราะห์หาจานวนค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล
สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 3. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรผูเ้ ลี้ยง โคนม หมู่บ้านหนองไข่น้า ตาบลจันทึก
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ปัจจัย
n
ร้อยละ
เพศ
ชาย
20
46.50
หญิง
23
53.50
อายุ
15 - 20 ปี
21 - 30 ปี
1
2.30
31 – 40 ปี
11
25.60
41 -50 ปี
18
41.90
50 -60 ปี
13
30.20
สถานภาพสมรส
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โสด
สมรส
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่
อื่นๆ
ท่านโรคประจาตัวหรือไม่
ไม่มี
มี
ท่านเคยการตรวจสุขภาพประจาปีหรือไม่
เป็นประจา
นานๆครั้ง
ไม่เคย

6
27
7
3

14.00
62.70
16.30
7.00

41
2

95.30
4.70

9
32
2

20.90
74.40
4.70

พบว่าเพศส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 53.50 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 46.50 อายุส่วนใหญ่อยู่
ระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.90 รองลงมาอายุหว่าง 51 - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.20 และน้อยที่สุดมีอายุ
ระหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.30 สถานภาพสมรสส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 62.70 รองลงมา
อยู่ในสถานภาพอย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 16.30 และน้อยที่สุดสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ14.00 โรคประจาตัวส่วน
ใหญ่ไม่มีโรคประจาตัว คิดเป็นร้อยละ 95.30 และมีโรคประจาตัว คิดเป็นร้อยละ 4.70 การตรวจสุขภาพประจาปีส่วน
ใหญ่มีการตรวจสุขภาพประจาปีนานๆครั้ง คิดเป็นร้อยละ 74.40 รองลงมามีการตรวจสุขภาพประจาปีเป็นประจา คิด
เป็นร้อยละ 20.90 และไม่เคยตรวจสุขภาพประจาปี คิดเป็นร้อยละ 4.70 ระยะเวลาในการทางาน คิดค่าเฉลี่ยได้ 6.83
S.D.= 2.49 (Min=2.00 ชั่วโมง Max= 14.00 ชั่วโมง)
ตารางที่ 4. จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย และ ค่ าเบี ยงเบนมาตราฐานสรุปผลความเสี่ยงจากท่ าทางการท างาน ในผู้
ประกอบอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม หมู่บ้านหนองไข่น้า ตาบลจันทึ ก อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา โดย
เครื่องมือ RULA
ระดับ
จานวน
ร้อยละ
แปลผล
คะแนน
1-2
ยอมรับได้แต่อาจมีปัญหาทางการยศาสตร์ได้ ถ้ามีการทางานดังกล่าวซ้าๆ
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน
3-4
ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมและวัดผลอย่างต่อเนื่องอาจจะจาเป็นต้องมีการ
ออกแบบงานใหม่
5-6
2
4.70
งานนั้นเริ่มเป็นปัญหา ควรทาการศึกษาเพิ่มเติม และควรรีบปรับปรุง
7

41

95.30

Total

43

100

งานนั้นมีปัญหาทางการยศาสตร์ และต้องมีการปรับปรุงทันที

 = 6.95 (S.D.= 0.21) (Min=6.00 Max=7.00)
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พบว่าผลการประเมินคะแนนความเสี่ยงจากท่าทางการทางานในผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจาก
แบบประเมิน RULA หมู่บ้านหนองไข่น้า ตาบลจันทึก อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาพบว่า ความเสี่ยงมากที่สุดมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7 คิดป็นร้อยละ 95.30 และมีคะแนนน้อยสุด ระหว่าง 5 – 6 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 4.70
ตารางที่ 5. จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบียงเบนมาตราฐานสรุปผลความเสี่ยงจากท่าทางการทางาน ในผู้ประกอบ
อาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม หมู่บ้านหนองไข่น้า ตาบลจันทึก อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยเครื่องมือ REBA
ระดับคะแนน จานวน ร้อยละ
แปลผล
1

-

-

ความเสีย่ งน้อยมาก

2-3

-

-

ความเสีย่ งน้อยยังต้องมีปรับปรุง

4-7
8-10
≥11

3
20
20

7.00
46.50
46.50

Total

43

100

ความเสีย่ งปานกลาง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรได้รบั การปรับปรุง
ความเสีย่ งสูง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรรีบปรับปรุง
ความเสีย่ งสูงมาก ควรปรับปรุงทันที

 =10.04 (S.D.= 1.43) Min=6.00 Max=12.00)

พบว่าผลการประเมินคะแนนความเสี่ยงจากท่าทางการทางานในผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจาก
แบบประเมิน REBA หมู่บ้านหนองไข่น้า ตาบลจันทึก อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาพบว่า ความเสี่ยงมากที่สุดมี
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 8-10 และมากกว่า 11 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 46.50 และมีคะแนนน้อยสุด ระหว่าง 4 – 7
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 7.00
อภิปรายผล
ผลการประเมินคะแนนความเสี่ยงจากท่าทางการทางานในผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจากแบบ
ประเมิน RULA หมู่บ้านหนองไข่น้า ตาบลจันทึก อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ความเสี่ยงมากที่สุดมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7 คิดเป็นร้อยละ 95.30 และมีคะแนนน้อยสุด ระหว่าง 5 – 6 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 4.70 ความ
เสี่ยงเฉลี่ยเท่ากับ 6.95 แสดงว่า ท่าทางการทางานมี ความเสี่ยงเป็นปัญหาทางการยศาสตร์ และควรรีบหาแนวทาง
ปรับปรุงทั้งนี้เนื่องจากคณะผู้วิจัยได้ประเมินความเสี่ยงตามหลักของการยศาสตร์โดยใช้แบบประเมิน RULA คือการ
ประเมินร่างกายส่วนบนแบบรวดเร็วตามกระบวนการและขั้นตอนของแบบประเมิน 15 ขั้นตอนจึงนาผลที่ได้มาคานวณ
พบว่าผู้ประกอบอาชีพเกษตรผู้เลี้ยงโคนมมีพฤติกรรมการรีดนมวัวที่ไม่ถูกต้องตามกลักการยศาสตร์ ได้ระดับคะแนน
ความเสี่ยงเฉลี่ย 6.95 อยู่ในระดับท่าทางการทางานมีความเสี่ยงเป็นปัญหาทางการยศาสตร์ และควรรีบหาแนวทาง
ปรับปรุง จากการที่คณะผู้วิจัยได้เข้าไปสังเกตการณ์รีดนมวัวพบว่า ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีพฤติกรรม
การทางานในแต่ละขั้นตอนที่เคยชินในการปฏิบัติในระยะเวลาหลายปี จึงทาให้ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ ของขั้นการรีดนมวัว เช่น การใช้ข้อมือในการรีดนมวัว การก้มเงย การนั่ง การ
หยิบอุปกรณ์ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ อรุณีย์ พรหมศรี (2557) ได้ศึกษาท่าทางและการบาดเจ็บจากการทางานใน
กลุ่มผู้จักสานผักตบชวา จากการศึกษาพบว่าพบว่าอาสาสมัครส่วนใหญ่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเมื่อวิเคราะห์ท่าทาง
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การทางานพบว่าอาสาสมัครส่วนใหญ่มีการยกและงอแขนส่วนบนและส่ วนล่างอยู่ในช่วง 20-45 และ 60-100 องศา
ตามลาดับและมีการก้มลาตัวและคออยู่ในช่วง 10-20 องศาซึ่งท่าทางดังกล่าวถือเป็นท่าทางที่ไม่เหมาะสมและยังเพิ่ม
ความเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บจากการทางานอีกด้วยดังนั้นเพื่อเป็นการประเมินปัจจัยทางการยศาสตร์อย่างสมบูรณ์
ปั จ จั ย ทางการยศาสตร์ด้ านอื่ น ๆควรได้ รั บ การตรวจสอบและติ ด ตามและการออกแบบสถานที่ ท างานใหม่ แ ละ
ผลงานวิจัยต่างประเทศ Article and Industrlal Tesluialogy (2015) การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการยศาสตร์แบบมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบอันตรายที่เกี่ยวกับสรีระและลดอาการกล้ามเนื้อและกระดูกสาหรับบรรณารักษ์ในห้องสมุดผล
การศึกษานี้เป็นรากฐานที่จาเป็นสาหรับการศึกษาระยะยาวในอนาคตเกี่ยวกับการยศาสตร์แบบมีส่วนร่วมเพื่อลดการ
บาดเจ็บและความผิดปกติของกล้ามเนื้อและโครงร่างกระดูกสาหรับบรรณารักษ์ความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม:งาน
ห้องสมุดต้องการใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ รวมถึงการจัดการหนังสือกล่องและวัสดุอื่นๆ ที่
ซ้าซ้อนซึ่งทาให้บรรณารักษ์มีความเสีย่ งที่จะเกิดการบาดเจ็บและความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ วิธีการย
ศาสตร์แ บบมี ส่ วนร่วมอาจจะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการปรับ ปรุงความเข้ าใจและการใช้ ห ลั ก เกณ ฑ์ ก ารยศาสตร์ข อง
บรรณารักษ์และลดอาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในระยะต่อๆ ไป และสอดคล้องกับแนวคิดของกองความ
ปลอดภั ย แรงงาน (2017 )การยศาสตร์ เป็ น เรื่ อ งการศึ ก ษาสภาพแวดล้ อ มการท างานที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ร ะหว่า ง
ผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมการทางานเป็นการพิจารณาว่าสถานที่ทางานดังกล่าว ได้มีการออกแบบหรือปรับปรุงให้มี
ความเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานอย่างไร เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย
ในการทางาน และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทางานได้ด้วยหรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเพื่อเป็นงานที่ต้องปฏิบัติ
ดังกล่าวมีความเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานแทนที่จะบังคับให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทนฝืนปฏิบัติงานนั้นๆ ตัวอย่าง เช่น การ
เพิ่มระดับความสูงของโต๊ะทางานให้สูงขึ้นเพื่อพนักงานจะได้ไม่ต้องก้มโน้มตัวเข้าใกล้ชิ้นงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านการย
ศาสตร์หรือนักการยศาสตร์ (Ergonomist) จึงเป็นผู้ที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงานสถานที่ทางานและการ
ออกแบบงานเกี่ยวกับสภาพการทางาน
ผลการประเมินคะแนนความเสี่ยงจากท่าทางการทางานในผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจากแบบ
ประเมิน REBA พบว่า ความเสี่ยงมากที่สุดมีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 8-10 และมากกว่า 11 คะแนน คิดเป็นร้อยละ
46.50 และมีคะแนนน้อยสุด ระหว่าง 4 – 7 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 7.00 ความเสี่ยงเฉลี่ยเท่ากับ 10.04 แสดงว่า
ความเสี่ยงสูง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรรีบปรับปรุง เนื่องจากผู้ประกอบอาชีพเกษตรผู้เลี้ยงโคนมมีพฤติกรรมการ
รีดนมวัวที่ไม่ถูกต้องตามกลักการยศาสตร์ ทั้งนี้เนื่องจากคณะผู้วิจัยได้นาแบบประเมินความเสี่ยง REBA ไปประเมินซ้า
เป็นการประเมินทั้งร่างกายแบบรวดเร็วตามกระบวนการและขั้นตอนของแบบประเมิน 13 ขั้นตอนจึงนาผลที่ได้มา
คานวณพบว่าผู้ประกอบอาชีพเกษตรผู้เลี้ยงโคนมมีพฤติกรรมการรีดนมวัวที่ไม่ถูกต้องตามกลักการยศาสตร์ ได้ระดับ
คะแนนความเสี่ยงเฉลี่ย 10.04 อยู่ในระดับท่าทางการทางานความเสี่ยงสูง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรรีบปรับปรุง
ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมิน RULA คือการประเมินร่างกายส่วนบนแบบรวดเร็วที่มีความเสี่ยงเฉลี่ยเท่ากับ 6.95
แสดงว่ า ท่ าทางการท างานมี ค วามเสี่ ย งเป็ น ปั ญ หาทางการยศาสตร์ และควรรี บ หาแนวทางปรับ ปรุ งจากการที่
คณะผู้วิจัยได้เข้าไปสังเกตการณ์รีดนมวัวพบว่า ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีพฤติกรรมการทางานในแต่ละ
ขั้นตอนที่เคยชินในการปฏิบัติในระยะเวลาหลายปี จึงทาให้ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
หลั กการยศาสตร์ เช่ นการเตรียมอุป กรณ์ การรีดนม การยกถั งนม การรีดนมวัวและการล้างอุ ปกรณ์ รีดนมวัว ซึ่ ง
ผลการวิจัยสอดคล้องกับผลวิจัย ไวยวิทย์ ไวยกาญจน์ และคณะ (2555) ได้ทาการศึกษาการประเมินทางการยศาสตร์
สาหรับงานยกในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์จากการศึกษาพบว่ารายงานที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าโรงงานผลิตชิ้นส่วน
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รถยนต์กรณีศึกษาตัวอย่างมีพนักงานที่มีอาการผิดปกติด้านกล้ามเนื้อและกระดูกเนื่องจากการทางานวัตถุประสงค์ของ
การศึกษานี้เพื่อประเมินความเสี่ยงของการบาดเจ็บเนื่องจากท่าทางการทางานและภาระงานที่เกิดจากการยกด้วยมือ
เปล่าวิธีการประเมินทางการยศาสตร์กายภาพ 2 วิธีคือการประเมินร่างกายส่วนบนแบบรวดเร็ว (Rapid Upper Limb
Assessment: RULA) การประเมินทั้งร่างกายแบบรวดเร็ว (Rapid Entire Body Assessment: REBA) พบว่าคะแนน
รวมของการประเมินร่างกายส่วนบนแบบรวดเร็วมีค่าเท่ากับ 6 และคะแนนรวมของการประเมินทั้งร่างกายแบบรวดเร็ว
เท่ากับ 11 แสดงให้เห็นว่าพนักงานต้องทางานที่มีการเคลื่อนไหวซ้าไปซ้ามาและเกิดภาวะสถิตในกล้ามเนื้อและท่าทาง
การยกที่มี ช่วงการเคลื่อ นไหวไม่เหมาะสมดังนั้น การเปลี่ยนแปลงโดยทั นที จึงจาเป็ นและควรมีการพิ จารณาการ
ออกแบบระบบการทางานใหม่เพื่อลดระดับปัจจัยเสี่ยงสาหรับงานยกด้วยมือเปล่าในการวางแผนพัฒนาระยะยาวและ
สอดคล้องกับผลวิจัย วีรชัย มัฎฐารักษ์ และคณะ (2554) ได้ศึกษาแนวทางการปรับปรุงการทางานเพื่ อลดปัญ หา
ทางการยศาสตร์ของเกษตรกรชาวสวนยาง :กรณีศึกษาในพื้นที่อาเภอมะนังจัง หวัดสตูล จากการศึกษาพบว่า แนว
ทางการปรับปรุงการทางานเพื่อลดปัญหาทางการยศาสตร์ของเกษตรกรชาวสวนยางซึ่งเป็นกรณีศึกษาในพื้นที่หมู่ที่ 2
ตาบลนิคมพัฒนาอาเภอมะนัง จังหวัดสตูลจากการตรวจสอบและประเมินภาวะทางการยศาสตร์โดยใช้วิธีการ RULA
และวิธีการ REBA ในขั้นตอนการนวดยางแผ่นผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีการ RULA พบว่ามีคะแนนเท่ากับ 7 ซึ่งหมายถึง
ว่ามีปัญหาทางการยศาสตร์ตอ้ งได้รับการปรับปรุงการทางานโดยทันทีผลนี้สอดคล้องกับการวิเคราะห์ด้วยวิธีการ REBA
ซึ่งพบว่ามีคะแนนเท่ากับ 11 ซึ่งหมายถึงการทางานที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งต้องการการตรวจสอบและปรับเปลี่ยนท่าทาง
การทางานในทันที จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวจึงได้นาเสนอแนวทางในการปรับปรุงวิธีการทางานเพื่อช่วยลดปัญหา
ทางการยศาสตร์ของเกษตรกรชาวสวนยาง 2 แนวทางคือการออกแบบปรับปรุงสถานที่ทางานและการออกแบบสร้าง
เครื่องนวดยางแผ่นเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาวะอนามัยในการทางานต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. จากผลการศึกษาการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของท่าทางการทางานในประกอบอาชีพเกษตรผู้
เลี้ยงโคนมหมู่บ้านหนองไข่น้า ตาบลจันทึก อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องมือ RULA พบว่าความ
เสี่ยงเฉลี่ยเท่ากับ 6.95 แสดงว่า ท่าทางการทางานมีความเสี่ยงเป็นปัญหาทางการยศาสตร์ และควรรีบหาแนวทาง
ปรับปรุง
2. จากผลการศึกษาการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของท่าทางการทางานในประกอบอาชีพเกษตรผู้
เลี้ยงโคนมหมู่บ้านหนองไข่น้า ตาบลจันทึก อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องมือ REBA ความเสีย่ ง
เฉลี่ยเท่ากับ 10.04แสดงว่า ความเสี่ยงสูงควรวิเคราะห์เพิม่ เติมและควรรีบปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีศึกษาวิจัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนาโปรแกรมทางการยศาสตร์ตามหลักของแบบประเมิน RULA และ
REBA ในผู้ประกอบอาชีพเกษตรผูเ้ ลี้ยงโคนม หมู่บ้านหนองไข่น้า ตาบลจันทึก อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้แบบประเมินความเสีย่ ง RULA, REBA และปัจจัยอื่นๆทีม่ ีผลต่อ
ความเสีย่ งทางการยศาสตร์ ในผู้ประกอบอาชีพเกษตรผู้เลี้ยงโคนม หมู่บ้านหนองไข่น้า ตาบลจันทึก อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
เอกสารอ้างอิง
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